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OSNOVNI PODATKI O JAVNEM NAROČILU (OBR-1) 

 

Naročnik: 
ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., 
Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje 

Naslov javnega naročila velike vrednosti 

 

ZEMELJSKO GRADBENA DELA 

 

Predmet javnega naročila: 

GRADNJA PO SKLOPIH 

SKLOP 1: PODROČJE CELJE 

SKLOP 2: PODROČJE KRŠKO 

SKLOP 3: PODROČJE SLOVENJ GRADEC 

SKLOP 4: PODROČJE VELENJE 

 

 
Vrsta postopka: 

POSTOPEK S POGAJANJI Z OBJAVO 

 
2. faza: Naročnik povabi k oddaji ponudb kandidate, ki jim je priznal usposobljenost 
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NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE (OBR-2) 

 
1 Dopustnost ponudbe 
 
Ponudnik mora v 2. fazi postopka (ponudbi) predložiti: 
1. ponudbeni predračun (obrazec OBR-6b) za vsak ponujeni sklop, ter poleg tega dodatno še 

nespremenjeno datoteko v zapisu MS Excel. 
 

Obrazec (OBR-6b) »PONUDBENI PREDRAČUN« je pripravljen v Excelovi preglednici. 
Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehničnih specifikacij, ki so 
del razpisne dokumentacije. 
Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu, in sicer vse cene na enoto morajo biti vnesene 
v ponudbeni predračun na dve decimalni mesti natančno. 
Ponudnik mora izpolniti vse postavke v predračunu. V kolikor ponudnik cene v posamezno 
postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh 
zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije. 
 
V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno. 
 
Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna. 
 
Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške (dobave blaga, špediterske, 
prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške…).  
V času trajanja pogodbe oz. do konca izpolnitve pogodbenih obveznosti je ponudbena cena 
fiksna. 
 
V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, 
bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3. 
 
Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor 
vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z 
davkom v EUR se izračuna samodejno. V del »Predračun« pa naloži datoteko v obliki word, 
excel ali pdf ter poleg tega dodatno še nespremenjeno datoteko v zapisu MS Excel, ki pa jo v 
sistemu e-JN naloži v razdelek »Dokumenti« del »Ostale priloge«. 
»Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo 
naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju 
ponudb. 
V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost« in 
dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki 
je predložen v delu »Predračun«. 
 
Variantne oziroma opcijske ponudbe bo naročnik izključil. 
Ponudba mora biti celovita, eventualne delne ponudbe bodo izključene. 
 
Ponudba je dopustna v kolikor: 

- jo predloži ponudnik za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev, 
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- jo predloži ponudnik, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, 
- ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v 

dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, 
- je prispela pravočasno, 
- pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, 
- je naročnik ni ocenil za neobičajno nizko, 
- cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika. 

 
Ponudnik v ponudbi priloži le dokumente, ki so navedeni v tej točki. 
 
2 Rok za postavljanje vprašanj, rok za oddajo ponudbe, datum in ura odpiranja ponudb 
2. faza postopka: 
Naročnik bo vsaj 10 dni pred rokom za oddajo ponudb v 2. fazi postopka v sistemu e-JN vnesel 
rok za postavljanje vprašanj, rok za oddajo ponudbe, datum in uro odpiranja ponudb ter 
izbrane kandidate pozval na predložitev ponudb. 
Kandidat dobi povabilo na oddajo ponudbe po elektronski pošti. 
Kandidat ponudbo odda v sistemu e-JN na strani »Podatki o prijavi«, tako da klikne na gumb 
»Sodeluj na naslednji fazi javnega naročila«. 
 
Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s 
statusom »ODDANO«. 
 
Po preteku roka za predložitev ponudb, ponudbe ne bo več mogoče oddati. 
 
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN na spletnem naslovu: 
https://ejn.gov.si. 
 
 
Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje 
ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, 
skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik 
naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«. 
 
Ponudnik vidi konkurenčne ponudbe po roku za odpiranje ponudb, v svojem sistemu »Moj e-
JN«. Na prvi strani za pregled svoje ponudbe klikne na gumb »Konkurenčne ponudbe«. 
Prikazale se bodo informacije o imenih ponudnikov, ki so oddali ponudbo, podatek o tem ali 
gre za variantno ponudbo (če je to primerno) ter skupno ponudbeno vrednost vsake 
posamezne ponudbe. S klikom na posameznega ponudnika se ponudi tudi možnost ogleda 
predračuna posameznega ponudnika. Podatki bodo prikazani do zaključka javnega naročila. 
Drugi podatki in dokumentacija konkurenčnih ponudb ni vidna. S klikom na gumb »Natisni 
zapisnik o odpiranju« se ponudniku prikažejo osnovni podatki o javnem naročilu, seznam 
ponudnikov, podatek ali gre za variantne ponudbe (če je to primerno), čas oddaje posamezne 
ponudbe in skupna ponudbena vrednost vsake posamezne ponudbe. Zapisnik o odpiranju 
lahko ponudnik tudi natisne oz. shrani. 
  

https://ejn.gov.si/mojejn
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3 Izključitev ponudb 
Naročnik bo izključil: 

− ponudbo ponudnika, pri kateri je dokazano dogovarjanje ali korupcija, 

− neobičajno nizko ponudbo, 

− ponudbo s ceno, ki presega naročnikova zagotovljena sredstva. 

 
4 Merila za izbor v drugi fazi postopka 
Naročnik bo oddal javno naročilo ekonomsko najugodnejši ponudbi. 
Za oceno ponudb za sklop 1 oz. za sklop 2 oz. za sklop 3 oz. za sklop 4 bo uporabil naslednja 
merila: 

− ponudbena cena (100 točk); 
 

Skupno največje možno število točk po vseh merilih znaša 100 točk. Ekonomsko najugodnejša 
ponudba je tista ponudba, ki po merilih za izbiro doseže najvišji rezultat. V kolikor izbor 
najugodnejših ponudnikov po postavljenih merilih zaradi izenačenosti ponudb ponudnikov ne 
bo možen, bo naročnik izmed ponudnikov z enakim rezultatom izbral tistega, ki nudi daljši 
garancijski rok, oz. bo v kolikor bodo ponudbe še vedno izenačene, izbral tistega, ki je prej 
oddal ponudbo v 2. fazi postopka. 
 
4.1 Ponudbena cena 
Ponudba z najnižjo ceno brez DDV dobi maksimalno število točk: 100 točk. Ostale ponudbe 
prejmejo število točk, ki ustreza sorazmernemu odstopanju njihovih ponudbenih vrednosti od 
ponudbene vrednosti najnižje ponudbe, kar se izračuna po formuli: 
 
         NPC 
Tx = ------------- x 100 
         PC 
 
kjer pomeni: - Tx – število točk vrednotene ponudbe; 

100 – ponder določen po merilu; 
NPC – najnižja ponudbena cena (vrednost) izmed vseh vrednotenih ponudb; 
PC – ponudbena cena (vrednost) vrednotene ponudbe. 

 
5 Pregled in ocenitev ponudb 
Dopustnost ponudb ter njihovo oceno glede na merila, bo opravila s strani naročnika 
imenovana strokovna komisija za pregled in ocenitev ponudb, skladno z dokumentacijo o 
javnem naročilu in veljavno zakonodajo. 

 
6 Postopek in pravila pogajanj 
Naročnik bo po pregledu in ocenitvi ponudb izvedel pogajanja z največ šestimi najugodnejšimi 
ponudniki za posamezni sklop glede na merila, in sicer v dveh krogih. 
V kolikor izbor najugodnejših ponudnikov za pogajanja zaradi izenačenosti ponudb 
ponudnikov ne bo možen, bo naročnik izmed ponudnikov z enakim rezultatom izbral tistega, 
ki nudi daljši garancijski rok, oz. bo v kolikor bodo ponudbe še vedno izenačene, izbral tistega, 
ki je prej oddal osnovno ponudbo v 2. fazi postopka. 
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Ponudnik bo o pogajanjih obveščen preko informacijskega sistema e-JN s povabilom k 
pogajanjem.  
O poteku skupnih pogajanj za posamezni sklop v prvem krogu naročnik vodi zapisnik, ki ga 
podpišejo pogajalci naročnika in sodelujoči ponudniki.  
Naročnik se bo s ponudniki pogajal o dolžini garancijske dobe na izvedena dela in vgrajeno 
blago in o posameznih cenovnih postavkah iz priloženih ponudbenih predračunov, ki so 
podlaga za skupno ponudbeno ceno. 
Udeležba na pogajanjih ob določeni uri je za ponudnika pravica, zato v primeru da se ponudnik 
pogajanj ne udeleži ali zamudi na pogajanja za več kot 10 min naročnik v zapisnik zapiše 
ugotovitev, da se ponudnik ni udeležil pogajanj. V takšnem primeru obvelja kot končna cena 
skupna ponudbena cena iz osnovne predložene ponudbe. 
Pogajanj se lahko udeležita največ dva predstavnika ponudnika, ki se morata izkazati s 
pooblastilom za udeležbo na pogajanjih. V primeru, da pooblastilo ni izkazano se v zapisnik 
zapiše ugotovitev, da se ponudnik ni udeležil pogajanj. V takšnem primeru obvelja kot končna 
cena iz osnovne predložene ponudbe. 
Pogajanja bodo potekala izključno med komisijo in ponudniki in bodo za javnost zaprta. 
Ob pričetku pogajanj bo naročnik ponudnikom predstavil možnosti glede dolžine garancijske 
dobe na izvedena dela in vgrajeno blago in svoje cenovno pogajalsko izhodišče kateremu naj 
bi se ponudniki kolikor je le mogoče približali. Ponudniki v prvem krogu pogajanj ne oddajajo 
ponudbe. 
Ponudnik bo o drugem krogu pogajanj obveščen preko informacijskega sistema e-JN s 
povabilom k pogajanjem. Če se ponudnik ne bo odzval na naročnikovo povabilo na pogajanja 
in ne bo predložil nove oz. končne ponudbe, bo naročnik v postopku pogajanj kot končno 
ponudbo upošteval ponudnikovo osnovno predloženo ponudbo. 
V drugem krogu se pogaja izključno o ceni. 
Ponudnik lahko ponudi novo ceno za posamezne ali vse postavke ponudbenega predračuna, 
ki ga je predložil v svoji ponudbi, tako da se s tem zniža skupna ponudbena cena. Če je skupna 
ponudbena cena v končni ponudbi višja kot je bila v osnovni predloženi ponudbi, bo naročnik 
v postopku pogajanj kot končno ponudbo upošteval ponudnikovo osnovno predloženo 
ponudbo. 
Ponudnik odda novo ponudbo v drugem krogu preko informacijskega sistema e-JN. 
Pogajanja se zaključijo po poteku postavljenega roka za oddajo končnih ponudbenih 
predračunov na obrazcu (OBR-6b). 
Po izvedenih pogajanjih bo naročnik ponovno ocenil vse dopustne ponudbe skladno z merili 
iz točke 4. teh navodil. 


